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Alle idrettene i ØHIL har utarbeidet sportslige planer. Sammen utgjør de Øvrevoll Hosle Ils sportslige 

plan. Hver idretts plan består av 3 deler 

 Generell del – førende for alle idretter 

 Idrettens organisering – administrasjon, styrer og utvalg 

 Sportslig organisering 

Generell del – førende for alle idretter 

Rammeverk fra ØHIL 
Klubbens misjon er å gi et best mulig sportslig tilbud til alle våre utøvere, uansett alder og nivå. 

Basert på dette har vi innarbeidet følgende verdier og målsetninger: 

 Fordi det er gøy! 

 Flest mulig, lengst mulig! 

 Best på allsidighet! 

ØHILs idrettsutvalg, der alle idrettene deltar, vedtok 19.05.2015 at alle idrettene i klubben skal ha 

sportslige planer. I tillegg skal idretter med flere enn 100 utøvere ha sportslige utvalg. Endelig vedtak 

ble gjort i hovedstyret 14.06.2015.  

Bakgrunnen for vedtakene er å sikre gode planer for hver enkelt idrett, og på en enklere måte ivareta 

et godt samarbeid mellom idrettene, slik at det skal være mulig å drive med flere idretter i klubben 

vår.  

Klubbens årshjul som revideres årlig, viser hvilke deler av året de ulike idrettene har aktivitet, store 

arrangementer og kamp/konkurranse (sesong). Dette er et godt verktøy for å kunne planlegge og 

samarbeide på tvers av idretter. 

Klubbens strukturer, retningslinjer, organisasjonsmodell og vedtekter ligger tilgjengelig på 

www.ohil.no , under «ØHIL fra A til Å», og er førende for klubbens, og idrettenes drift. 

 

Utarbeidelse av sportslig plan 
Det er et krav til alle idrettene i ØHIL at de har en sportslig plan. Idrettens styre vedtar planen, men 

jobben med planens innhold kan gjerne gjøres av andre enn styremedlemmene. I de større idrettene 

der man har sportslig utvalg, er det naturlig at disse har dette ansvaret. Den sportslige 

organiseringen følger Norges Idrettsforbunds retningslinjer for barneidrett.  

Planen er ment som et styrende rammeverk, men også som en «dreiebok» for å sikre en kontinuitet. 

For klubben er det viktig at man tilstreber samarbeid og at man mellom idrettene viser toleranse og 

respekt.  

Hver enkelt idrett, ansvarliggjort ved idretten styre, utarbeider hver sin sportslige plan ut fra ØHILs 

misjon, verdier og målsetninger, og følger de regler og tolkninger gjort av ØHIL sitt årsmøte, 

hovedstyre og idrettsutvalg.  Planen skal revideres i mars hvert år, i forbindelse med ØHILs årsmøte. 

 

http://www.ohil.no/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/
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Organisering  – ØHIL håndball 

Organisasjonsmodeller 
ØHILs organisasjonsplan 

 

Organisasjonsmodell for ØHIL «IDRETT» 
Føringer fra klubben 

 
 Hver undergruppes styre velges/utnevnes på ØHILs årsmøte i mars 

 Hver undergruppe er representert med leder/leder av sportslig utvalg i idrettsutvalget 

 Hver undergruppe er representert (om ønskelig) i anleggsutvalget (representant for idretten 

trenger ikke være et medlem i idrettens styre) 

 Hver undergruppe kan ha diverse grupper/utvalg etter behov 

 Idretter med mer enn 100 aktive skal ha et sportslig utvalg 

Undergruppenes styrers hovedoppgaver: 

 Sikre at ØHILs strategier, verdier og organisasjonsform følges i idretten 

 Sikker økonomisk drift i idretten 

 Utarbeide/godkjenne sportslige planer og sikre oppfølging av disse 

Sportslig utvalgs hovedoppgaver/roller (krav for idrettene med mer enn 100 aktive) 

 Ansvarlig for barneidretten (6-12 år) 

 Ansvarlig for ungdoms/senioridretten 

 Ansvarlig for elitesatsing (dersom dette er aktuelt) 
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Organisasjonsplan – ØHIL håndball – i arbeid 

 

 
 

Hovedinnhold i de ulike rollene 

Leder  
Leder håndballens aktiviteter og er klubbens kontaktpunkt og adresse. Representerer håndball-

gruppa i idrettsutvalget og er ansvarlig for alt sportslig og administrativt. Stiller på møter i NHF region 

Øst og NHF sentralt. Ansvarlig for håndballgruppas dialog med Bærum kommune og deres 

representanter og ansatte.  

Økonomiansvarlig  
Ansvar for budsjett og rapportering månedlig i henhold til krav fra administrasjonen. Er ansvarlig for 

leveranse av lønnsgrunnlag og ansettelsesavtaler til trenere (betingelser). Pådriver i forhold til 

inntektsgenerende aktiviteter som sponsor og draktreklame. Vurdere invitasjoner fra næringslivet 

(f.eks. dugnadsforslag). 

Rekrutteringsansvarlig 
Ansvar for rekruttering av barn som skal starte i idretten for første gang. Dette skal gjøres i 

samarbeid med ØHILs administrasjon (Idrettskoordinator). Være inkubator for nystartede lag med 

hensyn til treningstider og steder. Bidra til etablering av gode lag med tanke på trener og 

støtteapparat for øvrig.  

Kommunikasjonsansvarlig 
Oppdatere statisk informasjon på www.ohil.no i samarbeid med idrettskoordinator, styre/moderere 

håndballgruppas Facebookside og eventuelle andre sosiale media. Være bindeledd mellom 

håndballstyret/ledergruppa og lagene.  

Leder 

Økonomi- 
ansvarlig 

Rekrutterings-
ansvarlig 

Kommunikasjons-
ansvarlig 

Sportslig  
ansvarlig 

Leder 

Økonomi Utdanning Hall Materiell Anlegg Dommer 
Dommer 

junior 
Rekrutter-

ing 
Kommuni-

kasjon 
Sportslig  

Håndballstyret 

Håndballens ledergruppe 
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Sportslig ansvarlig 
Sørge for at alle lagene har trenere, følge opp disse, samt koordinere treningstider. Være pådriver i 

forhold til utdanning av trenere. Følge opp sportslige planer og ambisjoner på lagsnivå. Sportslig 

ansvarlig er leder av håndballens sportslige utvalg. 

Materialforvalter/utstyrsansvarlig 

Håndtere idrettens behov og bestilling av utstyr. Oversikt over idrettens utstyr og 

innsamling/utdeling av drakter/utstyr ved sesongstart/slutt. 

Hall- og arrangementsansvarlig 

Koordinere driften av kiosken i Hoslehallen med tanke på innkjøp og økonomi. Organisere hallansvar 

og sette opp vaktlister. Ivareta driften av Hoslehallen og følge opp Bærum Kommune i forhold til 

anleggets til enhver tid beskaffenhet. Følge opp klistervask. Pådriver i forhold til generelt renhold i 

hall, garderober, tribune og toalett. 

Anleggsansvarlig 

Følge opp idrettens anlegg og utstyr, og delta i klubbens anleggsutvalg 

[Øvrige roller som er dekket i idretten forklares punktvis] 
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Sportslig organisering – ØHIL håndball - ok 

Vår idrett har et tilbud om organisert trening 

Øhil håndball ønsker å tilby et treningstilbud til alle som vil spille håndball. Sesongen 2015 / 2016 har 

vi hatt lag i seriespill i følgende aldersgrupper:  

 Jenter og gutter 2008, 2007, 2006, 2005 og 2004 – barnehåndball 

 Jenter og gutter 2003 og 2002 – ungdomshåndball 

 Jenter 2001, 2000, 1999, 1998, 1997 – juniorgruppen 

 Dame- og herrelag 

 Old girls og old boys.  

Hvis håndballgruppa får henvendelser fra noen som ønsker å trene håndball som vi pt ikke har et 

tilbud til, vil vi strekke oss langt for å etablere et lag / en gruppe samt få på plass trenere og 

støtteapparat. 

Slik organiserer vi oppstarten av den yngste årgangen 
Rekrutteringsansvarlig starter allerede på våren jobben med å finne egnede treningslokaler til denne 

årgangen. Oppstart beregnes til etter høstferien. For å informere alle foreldrene om tilbudet, bruker 

vi gjerne maillister fra andre idretter i Øhil (fotball), Facebook og via oppmenn i allerede eksisterende 

lag. Vi produserer flyere som distribueres via ranselpost rett etter skolestart i august.  Tillegg henges 

denne opp på de ulike SFO basene i området (Hosle, Eikeli, Eiksmarka, Grav, Bekkestua). 

Rekrutteringsansvarlig er kontaktperson og tar til å begynne med imot påmeldingene, og etablerer et 

støtteapparat rundt laget (trenere, oppmenn) som ganske snart tar over ansvar for kommunikasjon 

ut til foreldrene.  Håndballgruppa formidler forslag til treningsopplegg for barnehåndballen, i de 

tilfellene det kun er foreldretrenere uten håndballfaglig kompetanse i gruppen.  

I oktober arrangerer håndballgruppa et trener- og oppmannmøte. Dette er for samtlige trenere og 

oppmenn, og her inviterer vi nyetablerte lag til et eget møte i etterkant. 

 

Oppgaver utført av ØHIL sin administrasjon 
Øhil sin hovedaministrasjon holder oversikt over regnskapet totalt og per lag. Diverse dugnadsjobber 

som lagene gjennomfører betales gjerne inn til Øhils konto sentralt, og øremerkes laget det gjelder. 

Medlemslistene administrerers fra vinter 2016 gjennom NIFs medlemsregistret (Min idrett). Her 

betales også medlemskontingenten. Sportslig leder – og webansvarlig i håndballgruppa Stein 

Andreassen har ansvar for å formidle til det enkelte lag, hva hver og en må holde oppdatert i Min 

idrett. 

 

Kopi av politiattester oppbevares hos Øhils hovedadministrasjon. 

 

Årgangsansvarlig: 
Per juni 2016 finnes ikke denne rollen i håndballgruppa.  
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Sportslig leder: 
Sportslig leder har det overordnete sportslige ansvaret for de ulike årgangene, herunder lage og følge 

opp en sportslig plan for hver årgang. Vedkommende skal koordinere trenere og følge opp 

ungdomstrenere. Rollen krever kunnskap og erfaring fra idretten. 

Oppmann: 
Har ansvaret for å følge opp laget i forbindelse med kamper, og melde på cuper – dette ansvaret 

deles hos enkelte lag mellom trener og oppmann. Har ansvaret for at laget har nødvendig utstyr til 

kampene – drakter, medisinsk utstyr m.m. Formidler praktisk informasjon mellom spillere og foreldre 

i lagene. Er gjerne ansvarlig for sosiale aktiviteter i de tilfellene laget ikke har en egen person til 

dette. Ansvarlig for å holde informasjon om laget på www.ohil.no oppdatert, samt eventuell 

Facebookgruppe for laget. Sørge for at laget til enhver tid har oppdaterte spillerlister. Krever ikke 

håndballkunnskaper.  

Rekrutteringsansvarlig:  
Har ansvar for etablering av lag i de yngste aldersgrupper (i rolle som ”fødselshjelper”). Skal også 

støtte enkeltlag som trenger påfyll av spillere. 

Utdanningsdriver:  
Er ansvarlig for å videre formidle tilbud om kurs for trenere, lagledere, oppmenn og dommere. Skal 

følge opp at de ulike lagenes administrative apparat tilbys en kompetansemessig utvikling som legger 

forholdene til rette for en positiv utvikling av spillere og lag. 

Arrangementsansvarlig:  
Har ansvaret for å organisere og fordele ansvaret for gjennomføring av arrangement i Hoslehallen. 

Arrangementene skal fungere knirkefritt, og vedkommende er ansvarlig for at alle nødvendige 

forhold er lagt til rette. Dette er bl.a. det tekniske utstyret i sekretariatet, at kamprapporter og 

dommerskjema er på plass, at det er nok varer bestilt og på plass i kiosken.  

Trenere: 
Lagene består av minst en hovedtrener og gjerne flere hjelpetrenere. Hovedtrener må ha 

håndballfaglig bakgrunn, hjelpetrenere behøver ikke det – særlig ikke blant de yngste årgangene. 

Trener har hovedansvaret for treninger og kampledelse. Vedkommende skal følge opp og 

implementere opplegget som er beskrevet i den sportslige planen, i tillegg til å delta på ulike 

trenerforum i klubben. Alle trenere oppfordres jevnlig til å ta relevante trenerkurs (idrettene betaler 

kostnadene til dette).  

Materialforvalter og medisinsk utstyrsansvarlig: 
Deler ut og samler inn drakter til lagene. Skal til enhver tid holde en oppdatert oversikt over hvilke 

draktsett de ulike lagene besitter, samt administrere overføring av drakter mellom aldersgruppene. 

Har ansvar for at samtlige lag har en korrekt utstyrt medisinbag inneholdene nødvendig utstyr som 

tape, isposer, klister etc. Bestiller ved behov opp ekstra utstyr som benyttes av hele håndballgruppa 

(felles håndballer, overtrekksvester, kjegler mm)  

Dommerkontakt: 
Er ansvarlig for at klubben til enhver tid oppfyller NHFs krav til dommerkvote i henhold til antall 

påmeldte lag i serien. Har ansvar for at klubbens dommere har nødvendige utdanning og initiere 

dommerkurs for kvotedommere (over 16 år) og for barnekampledere (ungdommer fra 14 år.) 

http://www.ohil.no/
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Dommerkontakt junior: 
Er ansvarlig for administrasjon av klubbens barnekampledere i henhold til barnekamplederavtalen 

med NHF region øst. Skal skaffe barnekampledere til alle barnekampene (t.o.m. 11 år) og bidra til 

rekruttering og opplæring av nye barnekampledere.  

Kommunikasjonsansvarlig: 
Koordinere og kontrollere artikler som skrives på www.ohil.no, Facebook og andre 

kommunikasjonsmedia. Har et informasjonsansvar ovenfor trenere og støtteapparat i lagene, og 

sender jevnlig ut e-post med nyttig og relevant informasjon fra håndballgruppa. 

Øvrig 
I tillegg kommer foreldreoppgaver som er knyttet til klubbens arrangementer, etter gjeldende planer. 

 

  

http://www.ohil.no/
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Konflikthåndtering – ok 
I ØHIL kommer det konfliktsaker opp med jevne mellomrom, og klubben har gjennom mange år 

erfart at dette i stor grad oppstår på bakgrunn av dårlig kommunikasjon, feil forståelse av 

retningslinjer og foreldre/foreldregrupper som opptrer isolert fra resten av spillergruppa.  

Klubben er drevet av frivillighet og det stilles derfor store krav til foreldre og alle som tar en 

ansvarsrolle i klubben. ØHIL er en av få breddeidrettsklubber i Bærum med mange idretter, dette 

betyr at årgangene har et særdeles ansvar i seg selv å koordinere og kommunisere.  Dette gjelder 

spesielt lagidrettene som ofte opplever konflikter innad i egen idrett mellom ulike parter. 

Klubben erfarer at konflikter først og fremst oppstår i overgang fra barne- til ungdomsidrett, samt 

mellom idretter i den enkelte årgang. Der det er god kommunikasjon mellom idrettene, opplever 

klubben sjelden noen konflikter.  

Mest mulig av bakgrunnsinformasjon og modeller for hvordan klubben og idrettene skal drives, ligger 

på ohil.no, og om man har spørsmål om retningslinjer og råd så ta kontakt med idrettens styre. 

ØHIL håndball har følgende prosedyre for konflikter i et lag: 

- Løses ikke konflikten her, forsøkes konflikten løst i håndballstyret 

- Løses ikke konflikten her, forsøkes konflikten løst i Idrettsutvalget 

- Løses ikke konflikten her, løses konflikten i hovedstyret 

Ansvarlig person i ØHIL håndball 

Ansvarlig person i håndballstyret for konfliktsaker er leder (Harald Joa). 

Kort beskrivelse av hvordan konflikter i ØHIL håndball skal håndteres 
Konflikter tas opp med lagets oppmann og trener. 

Løses ikke konflikten skal saken gå videre til håndballstyret ved leder. 

Se videre gang for «prosedyre for konflikter i et lag». 

ØHIL håndball skal gjennom systematisk opplæring og målrettet utvikling av trenere og andre 

støttefunksjoner, ha godt motiverte, godt skolerte og fornøyde trenere og frivillige med fokus på 

gode holdninger. Trenere og støtteapparat i ØHIL håndball skal være gode rollemodeller og forbilder 

for sine utøvere.  

ØHIL håndball ønsker at trenerne på alle lag tar utdannelse. Håndballgruppen betaler trenerkurs som 

arrangeres av Norges Håndballforbund. Eventuelle konfliktkurs for trenere og støtteapparat gjennom 

Norges Håndballforbund støttes også av klubben.  

ØHIL håndball arrangerer jevnlig trener- og oppmannsmøter. Her blir generell informasjon distribuert 

og fokus på holdninger og rutiner rundt konflikthåndtering gjennomgått. 

  



        Sportslig plan for ØHIL håndball juni 2016 

9 
 

Oppstart av en årgang (utenom oppstart første år) – i arbeid 
Invitasjon til barn/utøvere 
[Beskriv hvordan man organiserer «første oppstart» der barna blir ønsket velkommen i idretten. 

 Tidspunkt for utsendelse av informasjon: Skriv inn når man gjør dette. 

 Informasjonsmøte: Om man her et informasjonsmøte skriv ca. når dette avholdes. 

 Hvem er ansvarlig for dette: Beskriv person eller funksjon som er ansvarlig 

 Hvem er trenere ved oppstart: Er det organisert fra idretten eller overlates dette til foreldre i 

årgangen? 

 Oppstart: Beskriv ca. når de første treningene avholdes 

ØHIL leverer hvert år invitasjon til skolene om klubbens tilbud, dette kan inngå som en del av planen 

for oppstart.] 

Møter igjennom året 
[Lag en møteplan, denne bør publiseres på nettsidene.] 

Aktivitet Tid 

Fellesmøte for ledere Oktober 

Lagledermøter Første mandag i måneden 

Oppstartsmøte for foreldre September 

Sportslige mål for idretten 
[Det er ingen føringer om hvordan dette skal beskrives eller struktureres. Noen deler på alder, kjønn, 

satsningsgrupper etc. Beskriv mest mulig konkret målsetninger, disse kan være differensierte, 

konkrete. Beskriv kort hvordan man evaluerer sin sportslig plan. Husk bare at satsninger skal 

forankres i idrett og klubb, og at klubbens overordnede føringer følges. Man kan bruke oppsettet 

under eller strukturere slik man selv ønsker.] 

Overordnede mål 
[Beskriv målene mest mulig konkret og basert på ØHIL sin misjon våre verdier og målsetninger. 

Målene skal ikke bare fokusere på de beste, men skal omfatte alle medlemmer noe som ofte 

glemmes. ØHIL er en klubb som har en medlemsmasse som hovedsakelig består av barn opp til 

barneskole, og det er derfor viktig at hovedtyngden av det sportslige ligger her.] 

Tilgang på treningsarealer/sted 

[Hvilke arealer/anlegg benyttes, sommer og vinter] 

[Hvilke kriterier benyttes for prioritering/fordeling av tilgjengelige tider, om noen] 

Finnes det spesielle føringer, beskriv 
[kortfattet] 

Konkurransesituasjon ovenfor andre idrettslag 
[Beskriv konkurranseforholdet til andre klubber (ikke til andre idretter i ØHIL). Ved oppstart av 

årganger, for ungdomsidretten etc.] 
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Nedslagsområde/skoler 
[Vi baserer vår rekruttering ut fra Hosle skole, Grav skole, Eikeli skole og Bekkestua skole. Er vi i 

konkurranse med noen andre idrettslag?] 

Organisering av barneidrett (6-12 åringene) 
[Her er det viktig at man er tydelig på at man i ØHIL organiserer seg på en slik måte at barn skal 

kunne drive flere idretter, og spesielt for barneidretten er dette noe man tydelig må fortelle. 

Skoleinndeling er også viktig å fortelle om] 

Foreldredeltagelse 
[Beskriv hvordan dette gjøres, foreldremøter etc.] 

Antall treninger pr uke og i høy-/ lavsesong 
[Hva slags treningstilbud har man, om det ikke fremkommer et annet sted. Det er viktig at man ikke 

tar med akademi tilbud, da dette ikke er en del av klubbens basistilbud.] 

Differensiering 
[Kortfattet. Alle grupper skal deles inn i like lag, dette bør tydeliggjøres. Det er i noen idretter 

mulighet å melde seg opp i nivåer (f.eks håndball og fotball), men beskriv at dette gjøres ut fra at 

man har like nivåmessige lag. Her vil klubbens føringer komme inn som direkte føringer for å unngå 

ambisiøse satsningsopplegg i for tidlig alder] 

Organisering av ungdomsidrett 13-16 åringene (ungdomsskoletiden) 
[Beskriv, eks: Overgangen fra barneidrett til ungdomsidretten er viktig, det kan være en god ide og 

forberede denne overgangen i forkant slik at det er kommunisert i god tid. Det er også rammer fra 

klubben som er førende her, spesielt at vi er en breddeklubb der vi skal tilby idrett til alle. I 

overgangen 11-13 år er det historisk mye støy som kan unngås, lag derfor klare føringer i sportslig 

plan som årgangene forstår. Bruk gjerne eksempler.] 

Foreldredeltagelse 
[Beskriv hvordan dette gjøres, foreldremøter. Det er ønskelig at sportslig utvalg ansetter trenere for 

ungdomslagene våre. Det er her viktig å være tydelig at dette er måten klubben jobber. Det er ikke 

en selvfølge at foreldretrenere skal fortsette. Klubben setter føringene, vær tydelig.] 

Antall treninger pr uke og i høy-/ lavsesong 
[Hva slags treningstilbud har man, om det ikke fremkommer et annet sted.] 

Differensiering, nivådeling 
[Kortfattet. Ut fra vår visjon om å ivareta alle, skal det beskrives hvordan dette skal gjøres. Det er ofte 

en utfordring at man organiserer «topp», og overlater mye til foreldre for 2/3 lagene som ofte ikke 

har et rammeverk rundt seg. Årgangsansvarlig har et klart ansvar for årgangen, ikke bare en del av 

den. Om det er et opplegge for hospitering bør dette også fortelles hvordan fingerer, slik at 

årgangene forstår hva de har å forholde seg til.] 

Organisering av senior/veteran 
[Har man tilbud for denne gruppen så skal disse ha en plan, og gjerne om man markedsfører eller 

utvikler dette tilbudet.] 
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Organisering av satsningsgrupper/lag 
[Finnes det spesielle satsninger i idretten (for eksempel T15) skal dette beskrives og defineres. Vær 

mest mulig konkrete. Dersom det er en definert elitesatsing skal en egen person i sportslig utvalg 

styre dette] 

Når 
[Når tilbys dette fra] 

Hvordan 
[Hvordan tilbys dette i klubben, og avklar om akademi eller tilsvarende er en del av dette. ] 

Hospitering 
[Finnes det en politikk eller plan for hospitering.] 

Samhandling med andre idretter i klubben 
[Finnes det noen felles opplegg for utøvere, trenere, utdanning etc.] 

Samhandling med andre idrettslag rundt en elitesatsing? 
[Evt utveksling av spillere, samarbeid på klubbnivå, annet] 

Utdannelse – ok 
ØHIL håndball benytter Norges Håndballforbunds opplegg for utdanning av trenere. Vi oppfordrer 

alle som ønsker det å delta på trenerkurs, klubben dekker kostnadene forbundet med deltagelse. 

Foreldretrenere (opp til 12 år) 
For foreldretrenere anbefales forbundets Trener 1-kurs: 

Målet med Trener 1 er å gjøre treneren i stand til å: 

 Gi en innlæring av grunnleggende tekniske ferdigheter 

 Utvikle fysiske, psykiske og sosiale egenskaper for utøvere på begynnernivå  

 Ivareta utøvernes behov i et sosialt, spennende og trygt miljø 

Fokusområder 

 Innlærings- og deltakerfokus. 

Minimumsvarighet 

 45 timer undervisning, fordelt mellom teoretisk og praktisk undervisning med kurslærer (e-

læring kan inngå). NHF bestemmer denne fordelingen. 

Praksiskrav 

 Det gjennomføres minimum 45 timer praksis underveis i utdanningen eller i etterkant 

uansett om man går videre til Trener 2 eller ikke NHF sine regler for dokumentasjon og 

evaluering gjelder. 

Trener 1 passer for aktivitetsledere, nåværende og tidligere aktive utøvere, ungdommer, voksne og 

foreldre med kjennskap til idrett som ønsker å bli trenere for utøvere på begynnernivå (barn, 

ungdommer og/eller voksne). 
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Trenere (inkluderer ungdomstrenere) 
For trenere med ansvar for eldre lag og seniorlag anbefales forbundets Trener 2-kurs: 

Målet med Trener 2 er å gjøre treneren i stand til å: 

 Ha en helhetlig forståelse av treningsprosessen og ivareta utøvernes behov i et sosialt, 

spennende og trygt miljø. 

Fokusområder 

 Deltaker- og utviklingsfokus. 

Minimumsvarighet 

 75 timer undervisning, fordelt mellom teoretisk og praktisk undervisning med kurslærer (e-

læring kan inngå). 

 NHF bestemmer denne fordelingen. 

Praksiskrav 

 På Trener 2 skal det gjennomføres minimum 75 timer praksis underveis i utdanningen eller i 

etterkant uansett om man går videre til Trener 3 eller ikke 

 NHF sine regler for dokumentasjon og evaluering gjelder 

Trener 2 passer for trenere som har et reelt ønske om å videreutvikle seg selv og utøverne. 

For å ta Trener 2 kreves det at man er autorisert Trener 1 i håndball og det forutsettes at man 

fungerer aktivt som trener. 

Utvikling av trener talenter 
Håndballforbundets generelle trenertrapp har 4 nivåer: 

Trener 3 

 Hovedmålet med trener 3 er å gjøre treneren i stand til å analysere, reflektere og benytte 

praksis og teori som er relevant for optimal prestasjonsutvikling for morgendagens 

topphåndballspillere. 

Trener 4 

 Mål med trener 4 er å gjøre treneren i stand til å ha kompetanse til å videreutvikle spillere 

som er på høyeste nasjonale og internasjonale nivå 

Dommerutdannelse 
Håndball er et regulert spill gjennom reglens bokstav og reglens anvendelse og er med å skape 

forståelse for spillet og respekt for motspiller/spillet gjennom trygge omgivelser. 

Gjennom å sette dommerutdanningen i system innenfor de ulike aldersklassene, vil spillet møte 

kampledere som har et godt teknisk grunnlag for å møte utfordringene.  

Alle av kampens aktører, inkludert publikum er mest tjent med at kamplederne har utdanningstilbud 

på alle nivåer og blir fulgt opp regelmessig av dommerutviklere, som også har tilbud om utdanning på 

lik linje som dommerne. 
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ØHIL håndball benytter Norges Håndballforbunds opplegg for utdanning av dommer. Vi oppfordrer 

alle som ønsker det å delta på dommerkurs, klubben dekker kostnadene forbundet med deltagelse. 

Barnekamplederkurs 

 Kurset har som mål å gi deltakerne en verdibasert innføring i ideen bak barnehåndballen og 

det å veilede unge utøvere i sine første møter med håndballen 

 Forstå betydningen av god kommunikasjon samt skape forståelse for bruken av de tilpassede 

spillereglene 

 6 timer undervisning, fordelt mellom teoretisk og praktisk undervisning med instruktør. NHF 

bestemmer denne fordelingen. 

 EMNE 1: Innhold og målsetting 

 EMNE 2: Holdninger 

 EMNE 3: Kampledelse 

 EMNE 4: Regelkunnskap 

 EMNE 5: Forberedelse til praksis 

 EMNE 6: Praksis 

Dommer 1 

 Målet med trinn 1 er å gjøre dommerne i stand til å tilegne seg kunnskap om den verdi-

baserte ideen barnehåndballen bygger på for det første steget mot dommergjerningen i de 

yngre aldersklasser hvor det spilles på full bane, hvor spillet stort sett foregår etter det 

ordinære regelverket. 

 Deltakerne skal utdannes til kampledere i yngre serier gjennom tilførte kunnskaper i bruk av 

regler, samarbeid og kommunikasjon med spillets aktører. Kamptilbudet skal gi kampleder 

trygghet og rammer som inspirerer til videre utvikling gjennom økt kunnskap og forståelse 

for spillet. 

 Kurset skal bidra til gode holdninger og er derfor basert på NHFs verdiprogram og Fair Play. 

 Teoretisk opplæring og praktiske øvelser i hall.  

 16 timer undervisning, fordelt mellom teoretisk og praktisk undervisning med instruktør. NHF 

bestemmer denne fordelingen.  

 Trinn 1-kurset skal gjennomføres med minimum 4 timer praksis underveis i utdanningen. 

NHFs regler for dokumentasjon og evaluering gjelder. 

 Målgruppe: nåværende og tidligere aktive utøvere, ungdom, voksne og foreldre med 

kjennskap til håndball som ønsker å bli kampleder for utøvere på nivå opp til G/J 14. 

Dommer 2 

 Videreføre kunnskap om den verdibaserte ideen håndballen bygger i rollen som kampleder 

for aldersklasser G/J 14-18. 

 Deltakerne skal videreutdannes gjennom et kamptilbud som skal gi kampleder trygghet og 

rammer som inspirerer til videreutvikling gjennom økt kunnskap og forståelse for spillet, 

fordypning i eksisterende kunnskaper i bruk av regler, samarbeid og kommunikasjon med 

spillets aktører. 

 Kurset skal ivareta gode holdninger og er basert på NHFs verdiprogram og Fair Play. 

 Teoretisk opplæring og kampledelse i praksis med veileder. 
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 16 timer teoretisk undervisning med instruktør. Praktisk undervisning med veileder mellom 

kurskveldene. NHF bestemmer denne fordelingen. 

 Trinn 2-kurset skal gjennomføres med minimum 6 timer praksis underveis i utdanningen. 

NHFs regler for dokumentasjon og evaluering gjelder. 

 Målgruppe: nåværende og tidligere aktive utøvere, ungdom, voksne og foreldre med 

gjennomført dommerkurs Trinn 1 som ønsker videreutdanning som kampleder for utøvere 

på nivå opp til G/J 18. 

Kostnader for idretten - ok 
ØHIL håndball skal ha en sunn økonomi hvor kostnadene innenfor et regnskapsår ikke oversiger 
disponible inntekter. Det skal hvert år utarbeides og godkjennes et bindende budsjett for neste års 
drift og det skal ikke budsjetteres med underskudd. ØHIL håndball skal i tillegg opparbeide seg en fri 
egenkapital slik at man har mulighet til å gjøre nødvendige investeringer om det skulle være et 
alternativ. 
 
ØHIL håndballs inntektsgrunnlag er treningsavgifter, drift av Hoslehallen og tilsynsavtale med Bærum 
Kommune. Hvert lag skal i utgangpunktet drifte seg selv. 

Treningsavgifter 
Alle lagene i ØHIL Håndball må holde seg innenfor de rammene som styret har satt opp i budsjettet. 

Lagene har de samme kostnadene, men de varier i forhold til hvilken alder man er i. 

I figuren under kan man se ØHIL Håndballs utgifter. Treningsavgifter og inntekter fra Hoslehallen skal 

dekke disse kostnadene. 

 

 

27 % 

17 % 

17 % 

7 % 

5 % 

4 % 

5 % 

10 % 

8 % 

ØHIL Håndball utgifter Halleie, cup- og serieavgifter

Dommerutgifter

Trenerutgifter

Sosiale arrangement
lag/trener/oppmenn

Drakter

Dommer og trener kurs

Treningsutstyr

Kafeteria, HD, premier

Vedlikehold, Data og førstehjelp
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Hva dekkes ikke 
Om et lag har en betalt trener eller cup-påmeldinger som overstiger de rammene som styret har satt 

i budsjettet dekkes dette ikke av treningsavgiften. Her må de aktuelle lag betale inn en ekstra 

treneravgift eller cupavgift. 

Denne ekstra avgiften kan komme som egen linje på treningsavgiften eller som en ekstrainnbetaling i 

løpet av året. 

Andre kostnader beskrives 
ØHIL håndball har pr dags dato ikke noen andre kostnader  
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Maler for årgangene – ikke ferdig (skal i egen PowerPoint) 
[For å unngå mest mulig diskusjoner om tilbud for den enkelte årgang skal lagidrettene lage oppsett 

over hvilket tilbud man har i de enkelte årgangene. En eventuell diskusjon kan tas der man på en 

årgang har klare konflikter. 

Det er også klubbens hovedstyre ved idrettsutvalget som kan være med på å legge generelle 

føringer. Dette kan være vinteridretter imellom, eller mellom vinteridretter og fotball.  

Se eksempler fra fotball: 

http://ohil.no/wp-content/uploads/2015/11/fotball_spplan_barnefotball_v25112015.pdf  

http://ohil.no/wp-content/uploads/2015/11/fotball_spplan_ungdom_v25112015.pdf  

 

Legg inn linker til føringer/planer for årgangene] 

Det lages et ark for hver årgang fra 6 – 16 åringene 
[Se fotball sine Powerpoint over. Dette SKAL gjøres av alle lagidrettene, og ellers av de som ønsker.] 

ØHIL-ånd og foreldreplakat – ok 
ØHIL håndball støtter aktivt opp under Norges Håndballforbunds verdier: 

 Begeistring 

 Innsatsvilje 

 Respekt 

 Fair play 

ØHIL håndballs trenere, lagledere, tillitsvalgte og foreldre skal gå foran med et godt eksempel i alle 

konkurranser. Bare positive tilrop og konstruktiv positiv veiledning høres. Vi aksepterer ikke 

protester, kjeftbruk og sjikanøse tilrop til dommer, trenere og spillere, verken fra benken, fra spillere 

eller fra sidelinjen/tribunen.  

Som en del av det å gi gode verdier til våre barn, har ØHIL Håndball laget en foreldreplakat som skal 

minne de som sitter på tribunen om disse verdiene.  

 Møt opp på trening og kamper - barna ønsker det! 

 Gi oppmuntring til alle spillere under kampen 

 Gi oppmuntring både i medgang og motgang - IKKE gi kritikk 

 Hjelp barnet ditt til å tåle både seier og tap 

 Støtt dommeren - IKKE kritiser dommeravgjørelser 

 Respekter lagleders bruk av spillere  

 Vis respekt for det arbeidet klubben gjør - tilby din hjelp 

 Husk at det er barnet ditt som spiller håndball - IKKE du 
 

For trenere, spillere og øvrig støtteapparat gjelder også følgende retningslinjer/holdninger: 

 Lagledere hilser på andre lagledere, sekretariat og dommere, og gir dommerne info om det 

er særskilte forhold han/hun bør være klar over.  

 Vi ønsker hverandre lykke til eller «god kamp». Et smil og et nikk skaper god atmosfære. 

http://ohil.no/wp-content/uploads/2015/11/fotball_spplan_barnefotball_v25112015.pdf
http://ohil.no/wp-content/uploads/2015/11/fotball_spplan_ungdom_v25112015.pdf
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 Lagledere tar ansvar for spillere som blir «varme i toppen» underveis. 

 Usportslig opptreden eller protest mot dommeravgjørelser skal umiddelbart gi opphold på 

benken. 

 Først etter kampen kan trener gi tilbakemeldinger til dommere. Alle tilbakemeldinger skal 

ære saklige og positiv konstruktive, og gis på tomannshånd med dommere. 

ØHIL håndball har en stor plakat på veggen i Hoslehallen med foreldrevettregler og alle trenere har 

fått treningsjakke med ØHILs holdningsord trykt på forsiden. Det skal også henges opp et stort 

lagbilde i hallen av alle spillerne, som vil vise samholdet og slagordet «fordi det er gøy». 
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Forsikring barneidrett (spillere under 13 år) - ok 
Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 

(NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er forsikret gjennom Gjensidige 

barneidrettsforsikring. 

Hvem forsikringen gjelder:  

 Medlemmer av lag tilsluttet NIF  

 Deltakere på idrettsskoler godkjent av NIF  

 Barn som ikke er medlem av lag/klubb som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi.  

 Barn med nedsatt funksjonsevne omfattes også av forsikringen  

 Flyktninger/asylsøkere omfattes av dekningen for behandlingsutgifter, selv om de ikke er 

medlem av norsk folketrygd, under forutsetning at de tilfredsstiller kravene i pkt. 2  

 Trenere, ledere og oppnevnte dommere som bistår ved organisert aktivitet for barn u/13 år.  

 Forsikringen gjelder i hele verden 

Hva forsikringen gjelder:  

 Idrettsskade er skade på legemet som oppstår plutselig og uforutsett og som inntreffer i 

forsikringstiden i forbindelse med organisert idrettsutøvelse.  

 Ulykkesskade er skade på legemet forårsaket ved en plutselig ytre fysisk begivenhet - 

ulykkestilfelle - som inntreffer i forsikringstiden ved reise og opphold i forbindelse med 

organisert idrettsutøvelse. 

Hvor/når forsikringen gjelder  

 Forsikringen gjelder under organisert idrettsutøvelse av den idrett som forsikringsavtalen 

omfatter, samt under treningsøvelser som naturlig hører sammen med denne i regi av 

klubben. 

Alle idrettsskader må meldes elektronisk  

 Skadeskjema: http://www.idrettshelse.no/skadeskjema  

Idrettens skadetelefon nummer 02033: 

 All diagnostisering og behandling utover akuttbehandling skal bestilles av Idrettens 

Skadetelefon, uten dette bortfaller retten til erstatning. 

Vilkår og forsikringsbevis/erstatningsskjema: 

 https://www.gjensidige.no/privat/meld-

skade/idrettsforsikring/_attachment/77047?_ts=14a2a322268  

Informasjonssider: 

 https://www.gjensidige.no/privat/meld-skade/barneidrettsforsikring  

Forebygging 
ØHIL håndball har avtale med Gnist som kan tilby ulikeformer for kurs og opplegg innen 

idrettsmedisinske tema.  Ta kontakt med håndballstyret for nærmere informasjon. 

http://www.idrettshelse.no/skadeskjema
https://www.gjensidige.no/privat/meld-skade/idrettsforsikring/_attachment/77047?_ts=14a2a322268
https://www.gjensidige.no/privat/meld-skade/idrettsforsikring/_attachment/77047?_ts=14a2a322268
https://www.gjensidige.no/privat/meld-skade/barneidrettsforsikring
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Forsikring lisenspliktige utøvere (spillere over 13 år) 

Alle spillere og dommere som deltar i organisert håndballaktivitet skal løse lisens fra og med det 

kalenderåret de fyller 13 år.  Ledere som føres på kamprapporten i NHFs kamptilbud plikter også å 

løse lisens.  Med NHFs kamptilbud menes GRUNDIGligaen (Eliteserien), 1., 2. og 3. divisjon (også kalt 

nivå 1-4), NM Senior, NM Junior, NM Beach håndball, LERØYserien 18 og Bringserien 16. 

Lisensen forfaller til betaling 1. september hvert år og har gyldighet frem til 31. august det 

påfølgende år.  For spillere som fyller 13 år i 2017 betales det lisens som gjelder for perioden 1. 

januar til 31. august 2017. 

Lisensordningen administreres gjennom Min Idrett. 

Forsikringsselskapet Gjensidige håndterer håndballforsikringen for lisenspliktige spillere i Norges 

Håndballforbund. 

Idrettens Skadetelefon nummer 02033 er åpen alle dager 09:00 – 21:00. 

 All behandling som skal omfattes av lisensforsikringen må bestilles via Idrettens Skadetelefon 

og vil skje i et kvalitetssikret behandlernettverk. 

 Skadetelefonen er en telefonbasert rådgivningstjeneste med spesialkompetanse på 

idrettsmedisin.  

 Telefonen gir gode råd om skadeforebygging og hva man bør gjøre ved akutte skader.  

Skademeldingsskjema: 

 https://www.gjensidige.no/privat/meld-skade/handballskade  

 For spillere under 18 år må skademelding fylles ut av foresatte. Gjensidige vil så kontakte deg 

for å avklare om skaden er dekket og informerer om videre saksgang og Skadetelefonen 

kontakter deg for bestilling av utredning/behandling. 

Forebygging 
ØHIL håndball har avtale med Gnist som kan tilby ulikeformer for kurs og opplegg innen 

idrettsmedisinske tema.  Ta kontakt med håndballstyret for nærmere informasjon.   

 

  

https://www.gjensidige.no/privat/meld-skade/handballskade
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Uønsket adferd, hvordan fanges dette opp. – ok 
Det henger en stor plakat bak sekretariatet i Hoslehallen som beskriver kjøreregler for foreldre og 

publikum. Bak hvert mål henger forbundets seil med budskapet «det handler om respekt, ikke 

sant?».  

Trenere og oppmenn deltar 2 ganger i året på et obligatorisk informasjonsmøte holdt av 

styret/ledergruppen, hvor holdninger, kjøreregler og konflikthåndtering er faste temaer.  

Det vurderes løpende om det skal være ordensvakter på kamper. Men foreløpig har håndballstyret 

ikke sett noe behov for dette. 

Kontaktpunkt vedrørende sportslig plan - ok 
Har du spørsmål vedrørende ØHIL håndballs sportslige plan eller innspill til denne, tar du kontakt 

med håndballstyrets leder Harald Joa. 


